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EFORE OYJ   Osavuosikatsaus     12.8.2014 klo 9.00   

 
EFORE JULKAISEE OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1.2014 – 30.6.2014 JA ALENTAA TILIKAUDELLE 
2014 ANNETTUA ARVIOTA YHTIÖN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ  
 
Tilikauden muutoksen johdosta suluissa olevat vertailutiedot tilikaudelta 2013 on muutettu vastaamaan 
tilikauden 2014 ajanjaksoja. Lisäksi lukuja vertailtaessa on huomioitava, että viime vuonna 
yrityskaupalla hankittu ROAL on konsolidoitu Efore-konserniin heinäkuusta 2013 alkaen. Vertailukauden 

tuloslaskelmat on esitetty tiedotteen lopussa olevassa taulukossa. 
 
Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti 
- Liikevaihto oli 22,5 milj. euroa (13,8 milj.euroa), jossa kasvua oli 63,3 % verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 milj. euroa (-1,4 milj.euroa) 

- Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -1,6 milj. euroa (-1,9 milj.euroa) eli -7,3 % liikevaihdosta 
(-13,5 %) 

- Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,04 euroa) 
 
Tammi-kesäkuu 2014 lyhyesti 
- Liikevaihto oli 41,7 milj. euroa (29,1 milj.euroa), jossa kasvua oli 43,2 % verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan 

- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 milj. euroa (-2,6 milj.euroa) 
- Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -2,2 milj. euroa (-3,4 milj.euroa) eli -5,3 % liikevaihdosta 
(-11,6 %) 
- Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,09 euroa) 
 

 
4-6/14 4-6/13 Muutos 1-6/14 1-6/13 Muutos 

11/12-
12/13 

Keskeiset tunnusluvut, 
MEUR 3 kk 3 kk % 6 kk 6 kk % 14 kk 

 
  

  
  

  
  

Liikevaihto 22,5 13,8 63,3 41,7 29,1 43,2 82,5 

  Telekommunikaatiosektori 13,1 9,6 36,0 22,8 20,8 9,6 48,6 

  Teollisuussektori 9,5 4,2 125,7 18,9 8,3 127,7 33,9 
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,4 -1,4 71,4 -0,9 -2,6 65,4 -4,3 

Liiketulos -1,6 -1,9 12,3 -2,2 -3,4 35,3 -5,8 

Tulos ennen veroja -1,8 -1,8 -1,6 -2,7 -3,5 23,5 -6,1 

Nettotulos -1,9 -1,7 -10,0 -2,8 -3,4 18,5 -6,2 

 
  

      Osakekohtainen tulos, EUR -0,04 -0,04 0,0 -0,05 -0,09 44,4 -0,15 

Omavaraisuusaste, % 36,3 40,7 -10,8 36,3 40,7 -10,8 39,7 

Nettovelkaantumisaste, % 8,4 15,9 47,2 8,4 15,9 47,2 14,3 

Liiketoiminnan rahavirta 2,0 -1,6 
 

3,6 -2,0 
 

1,4 
 
 

Arvio tilikauden 2014 taloudellisesta kehityksestä  
 
Efore Oyj alentaa tilikaudelle 2014 annettua arviota yhtiön taloudellisesta kehityksestä.  
 
Vanha arvio tilikauden 2014 taloudellisesta kehityksestä oli: Yhtiö arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon 
olevan 85–95 milj.euroa ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan 1,5–3,5 milj.euroa.   
 

Uusi arvio on: Yhtiö arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon olevan 83-91 milj.euroa ja liiketuloksen ilman 
kertaluonteisia eriä olevan 0 – 2,0  milj.euroa.  
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Eforen toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen: 
 
Efore strategian keskeisinä tavoitteina ovat olleet yhtiön liiketoiminta-alueiden tasapainottaminen 
kasvattamalla telekommunikaatiosektorin rinnalle vahva teollinen sektori ja yhtiön rakenteen 
kehittäminen kannattavuuden parantamiseksi. Strategian mukainen muutos ja ROALin integroinnin 
ensimmäiset vaiheet ovat edenneet suunnitellusti. Integrointi vaatii vielä lisäpanostuksia koko 
synergiapotentiaalin esiin saamiseksi. Yhtiöön on luotu yksi tuotanto- ja hankintaorganisaatio sekä 

liiketoimintayksiköt telekommunikaatio- ja teollisuussektoreille. Myyntiorganisaatiota vahvistetaan vielä 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yritysoston yhteydessä ilmoitettu tavoite saavuttaa vähintään 1,5 
milj.euron vuotuinen synergiasäästö materiaalihankinnoissa on toteutunut. Yhteistyön laajentaminen 
toimittajien kanssa ja keskittyminen omiin ydinosaamisiin erityisesti tuotannossa on seuraava looginen 
askel konsernin kehittämisessä. 
 

Eforen telekommunikaatiosektorin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti yli 35% 
vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Telekommunikaatiosektorin tuoteportfolio uusiutuu ja 

laajenee tämän vuoden aikana ja uusien tuotteiden odotetaan kasvattavan myyntiä, parantavan 
marginaalia sekä pienentävän kysyntävaihteluita.  
 
Teollisuussektorin liikevaihto jäi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tasolle, mikä heikensi yhtiön 
kannattavuutta. Kysyntä on palautumassa, mutta jälkimmäisen vuosipuoliskon myynnin ennustetaan 

olevan alkuvuoden tasolla. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla teollisuussektorilla keskitytään uusien 
teholähteiden julkistamiseen mm. suuriin LED-näyttöihin ja katuvalaistukseen.  Alunperin Suomen 
puolustusvoimille kehitetystä sähkömagneettiselta pulssilta suojatusta teholähdejärjestelmästä esiteltiin 
laajemmille markkinoille soveltuvaa versiota puolustus- ja turvallisuusalan näyttelyssä Pariisissa 
kesäkuussa. Uusia tuotteita julkistetaan myös instrumentointiin ja automaatioon sekä terveydenhuollon 
laitteisiin. 
 

Toisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,3 milj.euroa, joka lähes kokonaan 
liittyi Italian organisaation rakenteellisiin muutoksiin tuotannon siirryttyä Tunisiaan. Näiden 
toimenpiteiden kassavaikutus jakautuu noin 24 kuukauden ajalle vuosittaisen kustannussäästön ollessa 

noin 1,6 milj.euroa.  
 
Efore keskittyy telekommunikaatiosektorin valmistuksessa Kiinan tehtaassaan loppukokoonpanoon ja 

testaukseen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Yhtiö siirtää telekommunikaatiosektorin 
piirilevykokoonpanojen valmistuksen sopimusvalmistajalle kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Sopimusvalmistajan kautta Efore pääsee hyödyntämään uusinta ladontateknologiaa ja kapasiteettia 
joustavasti ja kykenee jatkamaan investointeja tuotekehitykseen ja myyntiverkoston laajentamiseen. 
Efore jatkaa piirilevykokoonpanojen valmistusta tietyille asiakassegmenteille ja tuotekehitystarkoituksiin.   
 
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on 10%:n liikevoittotason saavuttaminen ja 5-10%:n liikevaihdon 

keskimääräinen vuosittainen kasvu. Lyhyellä aikavälillä Efore keskittyy kannattavuuden parantamiseen 
tavoitteenaan saavuttaa vähintään 6%:n liikevoittotaso vuoden 2015 loppuun mennessä. 
 
Huhti-kesäkuun liikevaihto ja tuloskehitys 

 
Eforen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 22,5 milj. euroa (13,8 milj.euroa). Kasvua 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 3,3 milj.euroa eli 17,2 %. Telekommunikaatiosektorin 

liikevaihto kasvoi 3,4 milj.euroa eli 35,1 % ja teollisuussektorin liikevaihto pysyi samalla tasolla 
verrattuna edelliseen neljännekseen. 
 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 milj. euroa (-1,4  milj.euroa). Toisen neljänneksen 
liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,3 milj.euroa, joka lähes kokonaan liittyi Italian 
organisaation rakenteellisiin muutoksiin tuotannon siirryttyä Tunisiaan. Näiden toimenpiteiden 

kassavaikutus jakautuu noin 24 kuukauden ajalle vuosittaisen kustannussäästön ollessa noin 1,6 
milj.euroa.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto ja tuloskehitys 
 
Eforen liikevaihto oli 41,7 milj. euroa (29,1 milj.euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 milj. 

euroa (-2,6 milj.euroa). Toisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 1,3 milj.euroa, 

joka lähes kokonaan liittyi Italian organisaation rakenteellisiin muutoksiin tuotannon siirryttyä Tunisiaan. 
Näiden toimenpiteiden kassavaikutus jakautuu noin 24 kuukauden ajalle vuosittaisen kustannussäästön 
ollessa noin 1,6 milj.euroa.  
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Katsauskauden aikana teknologia- ja tuotekehitykseen käytettiin 3,4 milj.euroa (3,3  milj.euroa), joka 
on 8,1 % liikevaihdosta (11,3 %). 
 
Liiketoiminnan kehitys  
 
Eforen telekommunikaatiosektorin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä odotusten mukaisesti yli 36 % 
vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Telekommunikaatiosektorin tuoteportfolio uusiutuu ja 

laajenee tämän vuoden aikana ja uusien tuotteiden odotetaan kasvattavan myyntiä, parantavan 
marginaalia sekä pienentävän kysyntävaihteluita.  
 
Teollisuussektorin liikevaihto jäi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tasolle, mikä heikensi yhtiön 
kannattavuutta. Kysyntä on palautumassa, mutta jälkimmäisen vuosipuoliskon myynnin ennustetaan 
olevan alkuvuoden tasolla. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla teollisuussektorilla keskitytään uusien 

teholähteiden julkistamiseen mm. suuriin LED-näyttöihin ja katuvalaistukseen.  Alunperin Suomen 
puolustusvoimille kehitetystä sähkömagneettiselta pulssilta suojatusta teholähdejärjestelmästä esiteltiin 

laajemmille markkinoille soveltuvaa versiota puolustus- ja turvallisuusalan näyttelyssä Pariisissa 
kesäkuussa. Uusia tuotteita julkistetaan myös instrumentointiin ja automaatioon sekä terveydenhuollon 
laitteisiin. 
 
Efore keskittyy telekommunikaatiosektorin valmistuksessa Kiinan tehtaassaan loppukokoonpanoon ja 

testaukseen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Yhtiö siirtää telekommunikaatiosektorin 
piirilevykokoonpanojen valmistuksen sopimusvalmistajalle kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Sopimusvalmistajan kautta Efore pääsee hyödyntämään uusinta ladontateknologiaa ja kapasiteettia 
joustavasti ja kykenee jatkamaan investointeja tuotekehitykseen ja myyntiverkoston laajentamiseen. 
Efore jatkaa piirilevykokoonpanojen valmistusta tietyille asiakassegmenteille ja tuotekehitystarkoituksiin.   
 
Tulevaisuuden näkymät  

 
Yrityskaupan johdosta konserni on laajentunut uusille markkinoille, mikä luo entistä paremmat 
mahdollisuudet kasvuun. LTE (4G) teknologia on avainasemassa tietoliikenneverkkojen laajennuksissa 

ja Efore on vahvasti mukana tässä kehityksessä. Kahden hiljaisen vuoden jälkeen verkkomarkkinoilla on 
julkistettu useita suuria kauppoja, jotka luovat pohjaa kysynnän kasvulle. Teollisuussektorilla LED 
valaistuksen, mittalaitteiden, terveydenhuollon laitteiden ja infrastruktuurin teholähteet tarjoavat useita 

kasvumahdollisuuksia.  
 
Kuluneen puolentoista vuoden aikana konserni on käynnistänyt useita tuotekehitysprojekteja ja 
erityisesti telekommunikaatiosektorin tuoteportfoliossa tapahtuu merkittävä uusiutuminen tämän 
vuoden aikana. Uusien tuotteiden ansiosta Eforen tarjoama laajenee, minkä odotetaan kasvattavan 
myyntiä ja pienentävän kysyntäheilahteluita.  
 

Yhtiön kasvun ja kannattavuuden parantamisen kannalta uusien tuotteiden volyymituotannon 
käynnistyminen ennusteiden mukaisesti on keskeisessä asemassa.  
 
Lähitulevaisuudessa yhtiö keskittyy uusien tuotteiden tuotantoon siirtämiseen, ja vaadittaviin 

tehostamistoimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Tuoteportfolion uusiutumisen ja 
tehostamistoimenpiteiden johdosta tilikausi 2014 on nousujohteinen.  
 

Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2,0 milj. euroa (0,5 milj.) euroa. 
Tuotekehitysaktivointien osuus katsauskauden kokonaisinvestoinneista oli 1,4 milj. euroa. 
Katsauskauden lopussa aktivoitujen tuotekehityskustannusten määrä oli 5,2 milj. euroa (0,6 milj. 
euroa). 

 
Rahoitus 
 
Konsernin korolliset velat olivat 1,7 milj. euroa suuremmat kuin konsernin korolliset kassavarat (3,3 
milj. euroa  31.12.2013) katsauskauden lopussa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,5 milj. euroa 
(0,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 3,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Rahavirta investointien 

jälkeen oli 1,6 milj. euroa (-2,4 milj. euroa). 
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Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 36,3 % (40,7 %) ja nettovelkaantumisaste 8,4 % 
(15,9 %).  
 
Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä olivat katsauskauden päättyessä 8,9 milj. euroa (9,8 
milj. euroa 31.12.2013). Taseen loppusumma oli 56,1 milj. euroa (58,5 milj. euroa 31.12.2013). 
 

Henkilöstö 
 
Konsernin henkilöstön määrä, sisältäen vuokratyövoiman, oli katsauskaudella keskimäärin 895 (753) ja 
katsauskauden lopussa 920 (624).  
 
Efore Oyj:n hallitus päätti 17.6.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 10. huhtikuuta 2014 antamaan 

valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen myöhemmin päättämille Efore 
Oyj:n avainhenkilöille. Päätöksestä julkaistiin erillinen pörssitiedote 17.6.2014. 

 
Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat  
 
Efore Oyj hankki takaisin konserniin kuuluneelta Efore Management Oy:ltä kaikki yhtiön omistamat 
2 358 242 kappaletta Efore Oyj:n osakkeita. Efore Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 3 
501 995 kappaletta omia osakkeita  
 

Yhtiö tiedotti edellä mainitusta hallituksen päätöksestä hankkia takaisin omat osakkeet johdon 
omistusyhtiöltä pörssitiedotteella 17.6.2014.  
 

Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 0,72 euroa ja alin kurssi 0,62 euroa. Keskikurssi 
katsauskaudella oli 0,69 euroa ja päätöskurssi 0,69 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna 
katsauskauden viimeisellä osakkeen kaupankäyntihinnalla oli 36,1 milj. euroa.  
 
Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä katsauskauden aikana oli 

3,9 milj. kappaletta, 6,96 % ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä 55.772.891. Vaihdon arvo oli 2,7 
milj. euroa. Osakkeenomistajien lukumäärä oli 2990 (3057) katsauskauden lopussa. 

 
Liputusilmoitukset 
 
Efore Oyj toteutti 17.6.2014 omien osakkeiden hankinnan, jonka perusteella yhtiön omistusoikeus Efore 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi yli 5 prosentin rajan. Efore Oyj:n omien 
osakkeiden omistus hankinnan jälkeen oli 3 501 995 kappaletta (6,27 % osake- ja äänimäärästä).  

 
Laadintaperiaatteet 
 
Katsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksessä 
esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. Lisäksi on noudatettu sen jälkeen voimaan tulleita ja 
käyttöönotettuja IFRS-standardien muutoksia, jotka on esitetty edellisessä vuositilinpäätöksessä. Näillä 
IFRS-standardien muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta katsaukseen. Katsauksessa esitetyt 

tiedot ovat tilintarkastamattomia.  
 
Kaikki katsauksessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu 
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 

Markkinoille tyypillinen kysynnän vaihtelu voi edelleenkin aiheuttaa nopeita muutoksia ja 
liiketoimintariskit liittyvät sekä avainasiakkaiden menestykseen markkinoilla että yhtiön kykyyn palvella 
heitä.  
 
Eforen tuotekehitysprojektien eteneminen riippuu asiakkaiden omien projektien aikataulusta ja myös 
koko markkinan muodostumisesta.  
 

Eteneminen standardituotteisiin teollisuussektorilla tarkoittaa tuotevastuuriskin lisääntymistä. Yleinen 

talouskehitys saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaympäristöön.  
 
Kattavampi selvitys riskienhallinnasta on esitetty yhtiön www-sivuilla. 
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Pitkän aikavälin tavoitteet  
 
Eforen pitkän aikavälin tavoitteena on 10 %:n liikevoittotason saavuttaminen ja 5-10 %:n liikevaihdon 
keskimääräinen vuosittainen kasvu. Yhtiön tavoitteena on kasvaa erityisesti teollisuussektorilla. 
Markkinalähtöiset tuotealustat ja parempi tuotekehitysinvestointien hyödyntäminen ovat keskeisiä 
tekijöitä kannattavuuden parantamisessa. 
 

Lyhyellä aikavälillä Efore keskittyy kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 
6%:n liikevoittotaso vuoden 2015 loppuun mennessä.  
 
Efore ei katso pitkän aikavälin tavoitteidensa olevan markkinaohjeistus millekään erityiselle vuodelle. 
Yhtiö julkaisee arvion tilikauden taloudellisesta kehityksestä erikseen. 
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Taulukot 
 
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
    

 
  

    

 

4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 11/12-12/13 

MEUR 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 14 kk 

 
  

    Liikevaihto 22,5 13,8 41,7 29,1 82,5 

 
  

    Valmiiden ja keskeneräisten    
    tuotteiden varastojen muutos -2,2 -2,6 -1,2 -2,6 -0,9 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,1 0,6 0,1 1,4 

Materiaalit ja palvelut -13,3 -7,6 -26,6 -18,5 -56,9 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5,6 -3,4 -10,1 -6,9 -17,7 

Poistot -0,9 -0,4 -1,8 -1,0 -3,2 

Liiketoiminnan kulut -2,7 -1,8 -4,8 -3,6 -10,9 

Liiketulos -1,6 -1,9 -2,2 -3,4 -5,8 

% liikevaihdosta -7,3 -13,5 -5,3 -11,6 -7,0 

Rahoitustuotot 0,3 0,3 0,4 0,6 1,7 

Rahoituskulut -0,5 -0,2 -0,9 -0,7 -2,0 

Liiketulos ennen veroja -1,8 -1,8 -2,7 -3,5 -6,1 

% liikevaihdosta -8,0 -13,2 -6,5 -12,1 -7,3 

Tuloverot -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1 

Tilikauden tulos -1,9 -1,7 -2,8 -3,4 -6,2 

 
  

    Muut laajan tuloksen erät   
    Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteiseksi   
    Muuntoerot 0,1 -0,2 -0,1 0,3 -0,6 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,8 -1,9 -2,9 -3,1 -6,7 

 
  

    Tilikauden voiton (tappion)   
    jakautuminen   
    Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,0 -1,7 -2,9 -3,4 -6,1 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1 

 
  

    Tilikauden laajan tuloksen   
    jakautuminen   
    Emoyhtiön omistajille -1,9 -1,8 -3,1 -3,1 -6,7 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1 

      

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE 
KUULUVASTA VOITOSTA(TAPPIOSTA) 
LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS 

     Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,04 -0,04 -0,05 -0,09 -0,15 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,04 -0,04 -0,05 -0,09 -0,15 

 
  

    

 
4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 11/12-12/13 

LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 14 kk 

 
  

    Amerikka 3,1 0,2 6,5 0,3 7,5 

Eurooppa, Lähi-itä  ja Afrikka 9,0 7,4 16,9 15,3 40,4 

Suomi 6,0 3,6 11,1 8,3 10,9 

Aasia ja Tyynenmeren alue 4,4 2,6 7,2 5,2 23,7 

Yhteensä 22,5 13,8 41,7 29,1 82,5 
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4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 11/12-12/13 

LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, MEUR 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 14 kk 

 
  

    Telekommunikaatiosektori 13,1 9,6 22,8 20,8 48,6 

Teollisuussektori 9,5 4,2 18,9 8,3 33,9 

Yhteensä 22,5 13,8 41,7 29,1 82,5 

 
 
 
 
 

KONSERNITASE 

   

    

    MEUR 30.6.2014 31.12.2013 muutos  

 
  

 
% 

VARAT   
  PITKÄAIKAISET VARAT    
  Aineettomat hyödykkeet 7,6 6,9 

 Liikearvo 1,1 1,1 
 Aineelliset hyödykkeet 7,1 7,8 
 Myyntisaamiset ja muut saamiset, pitkäaikaiset 0,0 0,0 
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 0,0 0,0 
 Laskennallinen verosaaminen 2,2 2,3 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä 18,1 18,1 0,1 

 
  

  LYHYTAIKAISET VARAT    
  Vaihto-omaisuus 13,6 14,6 

 Myyntisaamiset ja muut saamiset 14,7 15,2 
 Tuloverosaaminen 0,8 0,8 
 Rahavarat 8,9 9,8 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 38,0 40,4 -5,8 

VARAT YHTEENSÄ 56,1 58,5 -4,0 

 
  

  OMA PÄÄOMA JA VELAT   
  OMA PÄÄOMA   
  Osakepääoma 15,0 15,0 

 Omat osakkeet -2,4 -2,4 
 Muut rahastot 28,7 29,0 
 Muuntoerot 1,2 1,4 
 Kertyneet voittovarat -22,5 -19,9 
 Emoyhtiön omistajat 20,0 23,0 
 Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,2 
 Oma pääoma yhteensä 20,0 23,2 -13,7 

 
  

  PITKÄAIKAISET VELAT   
  Laskennallinen verovelka 0,9 0,9 

 Korolliset velat 3,9 3,9 
 Koroton velka 0,1 0,0 
 Eläkevelvoitteet 1,6 1,6 
 Muut varaukset 0,9 0,0 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,4 6,4 14,6 
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LYHYTAIKAISET VELAT   
  Korolliset velat 6,7 9,2 

 Ostovelat ja muut velat 21,7 19,1 
 Tuloverovelka 0,3 0,5 
 Varaukset 0,0 0,0 
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 28,7 28,8 
 Velat 36,1 35,3   

OMA PÄÄOMA JA VELAT 56,1 58,5 -4,0 

 
 
 
 
 

 
4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 11/12-12/13 

KONSERNIN  TUNNUSLUKUJA, MEUR 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 14 kk 

 
  

    Tulos/osake, eur (laimentamaton) -0,04 -0,04 -0,05 -0,09 -0,15 

Tulos/osake, eur (laimennettu) -0,04 -0,04 -0,05 -0,09 -0,15 

Oma pääoma/osake, eur  0,38 0,38 0,38 0,38 0,44 

Oman pääoman tuotto-%(ROE) -35,5 -10,0 -25,7 -19,3 -28,1 

Sij.pääoman tuotto-%(ROI) -19,8 -8,1 -13,8 -17,7 -17,5 

Korolliset nettovelat, Meur 1,7 -2,6 1,7 -2,6 3,3 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,1 0,3 2,0 0,5 3,6 

% liikevaihdosta 5,0 2,0 4,8 1,6 4,3 

Henkilöstö keskimäärin 904 703 895 753 836 

 

 

 
 
 
 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/14 1-6/13 muutos  11/12-12/13 

MEUR 6 kk 6 kk % 14 kk 

 
  

   Liiketoiminnan rahavirta   
   Myynnistä saadut maksut 42,6 25,6 

 
95,3 

Maksut liiketoiminnan kuluista -38,3 -27,4 
 

-93,5 

Toiminnasta kertyneet rahavarat 4,4 -1,9 
 

1,8 

Maksetut korot -0,2 -0,2 
 

-0,3 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 
 

0,0 

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,3 0,2 
 

0,0 

Maksetut verot -0,2 0,0   -0,2 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 3,6 -2,0 
 

1,4 

 
  

   Investointien rahavirta    
   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,0 -0,5 

 
-2,9 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 
 

0,2 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet ja rahavaroina vähennettynä 0,0 0,0 
 

-4,1 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 
 

0,0 

Myönnetyt lainat 0,0 0,0 
 

0,0 

Lyhtytaikaisetn sij.lisäys ja vähennys 0,0 0,0 
 

0,0 

Maksetut verot investoinneista 0,0 0,0   0,0 

Investointien rahavirta (B) -2,0 -0,5 -322,2 -6,9 

 
  

   



 

10 
 

Rahoituksen rahavirta    
   Maksullinen osakeanti 0,0 0,0 

 
5,3 

Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 0,0 
 

0,0 

Omien osakkeiden myynti 0,0 0,1 
 

0,0 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 7,9 
 

9,8 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,5 -1,2 
 

-4,9 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 1,6 
 

3,0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -0,3 
 

-2,0 

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,1   -0,2 

Rahoituksen rahavirta (C) -2,5 8,0 
 

11,0 

 
  

   Rahavirtojen muutos (A+B+C), lisäys (+),    
   vähennys (-) -0,8 5,5 

 
5,5 

 
  

   Rahavarat tilikauden alussa 9,8 2,4 
 

4,5 

Rahavarojen muutos -0,8 5,5 
 

5,5 

Konsernirakenteen muutos -0,3 0,0 
 

0,0 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 0,1 
 

-0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 8,9 8,1 
 

9,8 

 
  

   

 
  

   KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 

 MEUR   
   

 
  

   Vakuudet ja vastuusitoumukset   
   

 
  

   Muiden puolesta   
   Muut vastuusitoumukset 0,1 0,1 0,1 

 

 
  

   Muut vuokrasopimukset   
   Konserni vuokralleottajana   
   

 

  
   Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 

perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:   
   

 
  

   Yhden vuoden kuluessa 0,8 1,5 1,0 
 1-5 vuoden kuluessa 0,2 0,6 0,4 
 

 
  

   Johdannaissopimusten käyvät arvot   
   

 
  

   Valuuttajohdannaiset, ei suojaavat   
   Optiosopimukset   
      Nimellisarvo 0,0 0,0 2,0 

    Negatiivinen käypä arvo 0,0 0,0 0,0 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
 
A Osakepääoma 
B Omat osakkeet 
C SVOP rahasto 
D Muut rahastot 
E Muuntoerot 

F Voittovarat 
G Emoyhtiön omistajat 
H Määräysvallattomat omistajat 
I Yhteensä 
 
 

 

MEUR A B C D E F G H I 

 
                  

 
                  

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,5 18,8 1,0 0,7 -13,7 19,3 0,2 19,5 

1.1.2013                   

                    

Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -3,4 -3,1 0,0 -3,2 

                    

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,5 18,8 1,0 0,9 -17,1 16,1 0,2 16,3 

30.6.2013                   

                    

 
                  

MEUR A B C D E F G H I 

 
                  

 

                  

OMA PÄÄOMA   15,0 -2,4 28,0 1,0 1,4 -19,9 23,0 0,2 23,2 

1.1.2014                   

                    

Laaja tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,9 -3,1 0,2 -2,9 

                    
Johdon kannustin-
järjestelmä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

                    

Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

                    

Konsernirakenteen 
muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 

                    

OMA PÄÄOMA  15,0 -2,4 28,0 0,7 1,2 -22,5 20,0 0,0 20,0 

30.6.2014                   
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VERTAILUTIEDOT 2013 - 
KONSERNIN LAAJA 
TULOSLASKELMA 

      

       
MEUR 11-12/12 1-3/13 4-6/13 0-9/13 10-12/13 

11/12-
12/13 

 

2 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 14 kk 

       

       Liikevaihto 8,0 15,3 13,8 22,0 23,3 82,5 

       Valmiiden ja keskeneräisten  
      tuotteiden varastojen muutos 1,4 0,0 -2,6 2,1 -1,8 -0,9 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,1 0,4 0,8 1,4 

Materiaalit ja palvelut -6,9 -10,9 -7,6 -17,3 -14,2 -56,9 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2,4 -3,6 -3,4 -4,3 -4,0 -17,7 

Poistot -0,4 -0,6 -0,4 -1,0 -0,9 -3,2 

Liiketoiminnan kulut -1,1 -1,8 -1,8 -3,3 -3,0 -10,9 

Liiketulos -1,2 -1,5 -1,9 -1,3 0,2 -5,8 

% liikevaihdosta -15,5 -9,9 -13,5 -5,9 0,8 -7,0 

Rahoitustuotot 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 1,7 

Rahoituskulut -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 -0,5 -2,0 

Liiketulos ennen veroja -1,3 -1,7 -1,8 -1,3 0,0 -6,1 

% liikevaihdosta -16,0 -11,1 -13,2 -5,7 0,0 -7,3 

Tuloverot 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,4 -0,1 

Tilikauden tulos -1,1 -1,7 -1,7 -1,2 -0,4 -6,2 

       Muut laajan tuloksen erät:  

      Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 

      Muuntoerot -0,2 0,4 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6 

Tilikauden tulos yhteensä -1,4 -1,3 -1,9 -1,7 -0,6 -6,7 

       

       Tilikauden voiton (tappion) 

      jakautuminen 

      Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,1 -1,7 -1,7 -1,2 -0,4 -6,1 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

       Tilikauden laajan tuloksen  

      jakautuminen 

      Emoyhtiön omistajille -1,4 -1,3 -1,8 -1,7 -0,6 -6,7 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
 

Sijoitetun pääoman 

tuotto-% (ROI) 
= 

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskim. tilikauden 
aikana) 

    

Oman pääoman tuotto-% 
(ROE) 

= 
Voitto/tappio 

x 100 
Oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) 

    

Maksuvalmius (Current 
ratio) 

= 
Lyhytaikaiset varat  

Lyhytaikaiset velat  

    

Omavaraisuusaste-% = 

Oma pääoma 

x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot - omien osakkeiden 
arvo* 

    

Korolliset nettovelat = 
Korolliset velat - kaupankäyntitarkoituksessa olevat 
sijoitukset - rahavarat 

 

    

Nettovelkaantumisaste-% = 
Korolliset nettovelat 

x 100 
Oma pääoma  

    

Tulos/osake = 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 
laimennusvaikutus huomioituna 

 

    

Tulos/osake (optioilla 
laimennettu) 

= 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
voitto/tappio 

 

Keskim. ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 

(laimennettu) 
 

    

Osinko/osake = 
Tilikaudelta jaettava osinko  

Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet*  

    

Osinko/tulos-% = 
Osinko/osake 

x 100 
Tulos/osake 

    

Efektiivinen osinkotuotto-
% 

= 
Osinko/osake 

x 100 
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi 

    

Oma pääoma/osake = 
Oma pääoma - omat osakkeet*  

Tilinpäätöspäivän osakkeiden lukumäärä  

    

Hinta/voitto-suhde, P/E-
luku 

= 
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu kurssi  

Tulos/osake  
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Osakekannan markkina-
arvo 

= 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 
x osakeantioikaistu kurssi 

 

    

Henkilöstö keskimäärin = 
Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen  
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo 

 

 
 
Kaikissa osakekohtaisissa tunnusluvuissa on käytetty antioikaistua osakkeiden lukumäärää. 
Oma pääoma on emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma. 
Tilikauden tulos on emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos. 

Yhtiön hallussa on omia osakkeita 30.06.2014. 
 
Lisätietoja 

 
Lisätietoja antaa 12.8.2014 klo 9-10 toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312.  
 
EFORE OYJ 

Hallitus 
 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 

 
Efore-konserni 
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön 
pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa ja Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja 
markkinointitoiminnot sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Joulukuussa 2013 päättyneellä 

tilikaudella konsernin liikevaihto oli 82,5 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 836 henkilöä. 
Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. 

 
www.efore.fi 
 
 
 

http://www.efore.fi/

